
Zápis z členské schůze Beauceron Klubu ČR z.s., konaném v Hotelu u Milína, Milín, 7.8.2021, v 15:00 

Návrh programu schůze dle pozvánky: 

1. Úvod – zahájení Členské schůze 

2. Volba komisí 

3. Volba člena Revizní komise 

4. Plán akcí pro rok 2021 a 2022 

5. Losování posuzovatelů povah na bonitaci na Nové Živohošti 

6. Návrh k zpřísnění podmínek k udělení chovnosti - návrh na povinné RTG kyčlí, loktů, OCD a spondylózy 

7. Návrh na změnu: možnost účasti na povahovém testu a popisném svodu již od 12 měsíců (bez 

možnosti dalších výjimek) 

8. Návrh: Zrušení požadavku na absolvování výstavy u zahraničních plemeníků 

9. Návrh: Zdvojnásobení chovatelských poplatků zaslaných po termínu 

10. Vyhlášení klubových šampionů 

11. Diskuze 

12. Závěr 

 

Počet přítomných: 12 

Schůze není usnášeníschopná, není přítomen nadpoloviční počet členů. Předsedajícím (P.Baroš) 

vyhlášena mimořádná členská schůze na 15:30. 

 

Mimořádná členská schůze, 15:30 

Přítomno 12 členů. Mimořádná schůze je usnášeníschopná, lze hlasovat pouze o bodech uvedených 

v pozvánce. 

 

2. Volba komisí 

Zapisovatel: navrhnuta M. Součková: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Volební komise: navrženy K.Vokatá, L.Táborská: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

    

3. Volba člena Revizní komise 



Člen revizní komise Petr Dvořák ukončil členství v klubu a tím ukončil i členství v revizní komisi. Na 

uvolněné místo podaly kandidaturu Ludmila Kazdová a Miloslava Chrpová. Volební komise seznámila 

schůzi s výsledkem tajné volby: 

L. Kazdová: 6 hlasů 

M. Chrpová: 5 hlasů 

neplatný hlas: 1 (zaškrtnuty obě kandidátky). 

 

Za člena revizní komise byla zvolena Ludmila Kazdová. 

 

4. Plán akcí pro rok 2021 a 2022 

2021: všechny akce jsou již uvedeny v kalendáři 

- S ohledem na pozitivní ohlas na uskutečněný víkend pasení se Lenka Táborská pokusí zajistit 

ještě jeden víkend na podzim.  

2022: 

- Víkend na Berounce s členskou schůzí: konec dubna  (M. Součková) 

- Klubová výstava se zadáním titulu: M. Černá kontaktuje p. Ivetu Novákovou (Bouvier Klub), 

ohledně společné výstavy (původně předjednáno na rok 2021, ale neuskutečněno kvůli covidu) 

- Speciální výstava: M.Součková, podzim 2022 

- Klubová výstava bez zadání titulu: 13.8., Milín, J. Schwabová 

- MČR FOFB, IGP: M. Černá  

 

5. Losování posuzovatelů povah na bonitaci na Nové Živohošti 

Vylosováni:  M. Součková, L. Kazdová, E. Havlová 

1. náhradník: V. Knill Fejglová, 2. náhradník: L. Tančevová 

 

6. Návrh k zpřísnění podmínek k udělení chovnosti - návrh na povinné RTG kyčlí, loktů, OCD a 

spondylózy 

- Navrhovatel (G. Haisová) nepřítomen. Jednatelka (M. Černá) referovala ohledně návrhu: Záměrem 

navrhovatelky je snaha přimět chovatele psů k uvedeným vyšetřením, aby byl větší přehled o zdraví 

populace. 

- M. Součková: „vítám každého, kdo provede vyšetření svého psa nad rámec požadavků klubu, přehled o 

zdraví populace je užitečný. Nicméně jsem proti restrikci podmínek uchovnění, protože by to znamenalo 

zúžení chovatelské základny“. M. Součková seznámila členy se statistikou, ze které vyplývá, že členové 

provádí významně více vyšetření, než je povinnost – mnoho členů má zájem. M. Součková soudí, že 



vítaná by byla větší osvěta o významu diagnostiky pro chov. (Tohoto úkolu by se někdo mohl dobrovolně 

ujmout). Dalším problémem je, že v zahraničí jsou často minimální podmínky pro chovnost, relativně 

málo vyšetření, po zahraničních plemenících je nemůžeme vyžadovat, tedy naši psi by byli 

znevýhodněni.  

Restrikce by zároveň mohly vést k významnému nárůstu chovu beauceronů bez PP. Mnoho majitelů by 

ani o uchovnění neusilovalo, měli bychom mnohem méně bonitovaných jedinců. Ze všech bonitovaných 

se cca pouze polovina uplatní v chovu. 

Na druhou stranu, nemálo majitelů BC již tato vyšetření provádí. 

U majitelů psa – plemeníka – může pomoci i tlak ze strany majitelů fen, kteří již o psa mají zájem. 

U majitelů fen je cestou především osvěta a zájem ze strany nových majitelů štěňat. 

 

 

- Hlasování o návrhu: Pro 0, proti 12, zdržel se 0 

 

Statistika vyšetření u zahraničních plemeníků 

Rok  Počet zahraničních krytí Vyšetření plemeníků 

2021 
(leden-červenec) 

6 5x pouze HD 
1 x HD, ED, OCD 

2020 10 6x pouze HD 
2x HD, ED 
1x HD, ED, OCD 
1xHD, ED, OCD, SA, LTV 

2019 7 3x pouze HD 
4xHD, ED 

2018 11 9x pouze HD 
1xHD, ED 
1x HD, ED, SA 

 

Statistika vyšetření u fen použitých v chovu 

Rok  Počet krytých fen Vyšetření plemeníků 

2021 
 (leden-červenec) 

20 6x pouze HD 
5x HD, ED 
1x HD, ED, OCD 
1x HD, ED, SA 
7x HD, ED, OCD, SA 

2020 26 5x pouze HD 
5x HD, ED 
3x HD, ED, OCD 
2x HD, ED, SA 



7x HD, ED, OCD, SA 
11x HD, ED, OCD, SA 

 

Statistika počtu jedinců využitých v chovu x počtu bonitovaných 

Rok Místo Počet bonitovaných Celkem Počet použitých v chovu Celkem 

2021 Nové Strašecí Psů 11 
Fen 15 

26   

2020 Třeboň Psů 9 
Fen 14 

23 Psů 1 
Fen 6 

7 

2019 Bochovice Psů 5 
Fen 10 

15 Psů 2 
Fen 6 

8 

2019 Brno Psů 12 
Fen 11 

23 Psů 4 
Fen 6 

10 

2018 Bochovice Psů 5 
Fen 11 

16 Psů 1 
Fen 6 

7 

2018 Horní Jelení Psů 7 
Fen 7 

14 Psů 4 
Fen 4 

8 

 

Doporučená vyšetření mohou zájemci najít na klubovém webu v záložce CHOVATELSTVÍ- RADY PRO 

CHOV. Zde jsou informace již více než rok a jsou pravidelně doplňovány. 

 

7. Návrh na změnu: možnost účasti na povahovém testu a popisném svodu již od 12 měsíců (bez 

možnosti dalších výjimek) 

- navrhovatel M. Součková:  

- návrh má praktické pozadí: chov. komise často řeší psy těsně před dosažením 15. měsíce.  

- ve Francii je povolen účast již od 12. měs. 

- je samozřejmě na majiteli aby zvážil fyzickou vyspělost jedince (ale to platí i pro existující 

omezení) 

- dotaz L. Táborská: dřívější uchovnění nemění možnost 1. nakrytí? M.Součková: nemění, minimální 

věk pro krytí je dán zákonem 

- Hlasování o návrhu: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

8.  Návrh: Zrušení požadavku na absolvování výstavy u zahraničních plemeníků 

– navrhovatel M. Součková: požadavek se v praxi neuplatňuje, prakticky to ani není možné 

- Hlasování o návrhu: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 



9.  Návrh: Zdvojnásobení chovatelských poplatků zaslaných po termínu 

– navrhovatel M. Součková: stále jsou u některých chovatelů potíže s platbami za administrativní úkony. 

Urgence pomocí revizní komise situaci trochu zlepšila, ale stále není ideální. Vymáhání dlužných částek 

stojí nemalé úsilí a čas, tímto návrhem by toto úsilí bylo pro klub alespoň trochu kompenzováno.  

- Hlasování o návrhu: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

11. Diskuze: 

- L.Táborská: když budou na webu některé informace jen pro členy, mohlo by tam být video z TAN testů? 

U některých klubů jsou videa i veřejně dostupné. Účast na bonitaci by byla podmíněna souhlasem 

s videem.  

- P. Baroš: pořizování a uchovávání videa není v zájmu vedení klubu z důvodů technických (příprava, 

editace, úložiště, případně správa sdíleného úložiště) a právních. Předseda prokonzultuje legislativní 

náležitosti s právníkem. 

- L.Táborská vznesla dotaz, zda by mohlo být do karet zaznamenáno složení komise při TAN testu: M. 

Součková: toto není problém, ale pouze pro následné bonitace 

- P. Baroš: spuštění nové verze webu je plánováno na podzim 2021. Je potřeba dokončit části webu 

navázané na informace z databáze psů. Tyto práce aktuálně probíhají.  

- P.Baroš: Plemenná kniha v souvislosti s úpravou zápisního řádu upozorňuje „na povinnost chovatele 

zažádat o přidělení zápisových čísel nejpozději do 4 týdnů věku štěňat“. V rámci BK je žádost o 

přidělení čísel vyřizována poradkyní chovu a lhůta pro zaslání příslušného formuláře jsou tři týdny. 

Při nedodržení této lhůty je následné získání zápisových čísel poměrně komplikované (ověření 

parentity všech štěňat) 

- P. Baroš: Nedávné ustanovení Zápisního řádu o maximálně 1 vrhu na fenu v kalendářním roce bylo 

na žádost ČKS změněno na původní: „Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 

měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh 

ročně.“ 

Usnesení: 

Členská schůze BK ČR dne 21.8.: 

- Zvolila L. Kazdovou za člena revizní komise 

- Přijala návrh: možnost účasti na povahovém testu a popisném svodu již od 12 měsíců (bez možnosti 

dalších výjimek)  

- Přijala návrh: Zrušení požadavku na absolvování výstavy u zahraničních plemeníků 

- Přijala návrh: Zdvojnásobení chovatelských poplatků zaslaných po termínu 

- Zamítla návrh: Návrh k zpřísnění podmínek k udělení chovnosti - návrh na povinné RTG kyčlí, loktů, 

OCD a spondylózy 

Hlasování o usnesení: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Schůze byla předsedajícím (P. Baroš) ukončena. 

Zapsala: Marcela Součková 


